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Ο κόσμος της Έβης

κόσμος της Έβης κινείται σε δύο κατευθύνσεις που μοιάζουν αντίθετες αλλά τελικά συνυπάρχουν απόλυτα αρμονικά.

Η μια επικεντρώνεται σ’ έναν πυρήνα καθημερινότητας, όπου βασιλεύει η τάξη, η πειθαρχία κι ο λεπτομερής σχεδιασμός. 

Αυτά τα στοιχεία εξασφαλίζουν στην Έβη απίστευτα σύνθετες κι αποτελεσματικές δραστηριότητες. 

Η άλλη επηρεάζεται από μιαν έμφυτη ζωντάνια, περιέργεια και κινητικότητα που της χαρίζουν ένα τεράστιο εύρος εν-

διαφερόντων και γνώσεων, που ή ίδια εντάσσει στον κορμό της έγνοιάς της και του πάθους της για τον αρχαίο κόσμο.

Σύγχρονα όμως η Έβη δεν αποστρέφει ποτέ το φωτεινό της βλέμμα από το θέαμα και το θαύμα του γύρω κόσμου. Έτσι, 

ενώ για παράδειγμα την απασχολεί μια επιστημονική με-

λέτη που ετοιμάζει, θα βρει πάντα τον χρόνο να ταΐσει και 

να χαϊδέψει το φιλικό γατί της γειτονιάς, να σταθεί έκθαμβη 

μπροστά στο χαμόγελο ενός παιδιού ή στην μαγεία της αυ-

γής ή, ακόμα, σ’ έναν από τους τόσους αρχαιολογικούς της 

περιπάτους, να μείνει για ώρα θαυμάζοντας τον κορμό μιας 

γέρικης ελιάς.

Μεγαλώνοντας ομορφαίνει και δεν σταματάει να θρέφεται 

απ’ την ομορφιά. Χαρακτηριστικό είναι πως η πιο βαθυστό-

χαστη αρχαιολογική ανάλυση δεν την συγκινεί αν δεν συνο-

δεύεται από εικόνες-ευρήματα, δείγματα του αρχαίου κάλλους.

Αυτή η συγκίνηση κι ο ενθουσιασμός είναι που την γεμίζουν 

έτσι ώστε να μπορεί να μοιράζεται και να φωτίζει όσους έχουν την τύχη να είναι φίλοι της. Εξάλλου, μια απ’ τις έγνοιες 

που πάντα την ακολουθούν, είναι «οι άλλοι» όπως και η δική της ανάγκη να συμβάλλει με κάθε τρόπο «στο κοινό καλό».

Έφη Ανδρεάδη
Τεχνοκριτικός

Παρασκευή - Έβη Στασινοπούλου = Έβη Τουλούπα

ε την Έβη Στασινοπούλου συναντηθήκαμε για πρώτη φορά τον Δεκέμβριο του 1959, στο αμφιθέατρο 

του ΕΑΜ, που είχε οριστεί ως αίθουσα διεξαγωγής του γραπτού διαγωνισμού για την πρόσληψη πτυχι-

ούχων αρχαιολογίας στην Αρχαιολογική Υπηρεσία. Εκείνη ήδη εργαζόταν ως ημερομίσθια αρχαιολόγος στο 

Μουσείο, στο οποίο και κυκλοφορούσε με άνεση σε αντίθεση με εμάς, που είμασταν ακόμη κολλημένοι στα 

πανεπιστημιακά έδρανα.

Μας εντυπωσίασε βέβαια ότι κάθισε μαζί μας να διαγωνιστεί μια σχετικά «φτασμένη» αρχαιολόγος, που επί 

πλέον συνεργαζόταν από καιρό με ορισμένους από τους εξεταστές μας. Στη διάρκεια όμως των τριών ημερών 

που συνυπήρξαμε στον ίδιο χώρο, ζώντας μαζί με τις αγωνίες των εξετάσεων που θα καθόριζαν τη ζωή μας, η 

φυσική της ευγένεια με την γλυκύτητα και την απλότητα της συμπεριφοράς της, μας έκαναν να την νοιώσουμε 

φίλη, μία από μας.

Μ

Οι επιτυχόντες, όλοι και όλοι έξη (6) διοριστήκαμε στις 

31 Μαρτίου του 1960 ως Επιμελητές/Επιμελήτριες 

Αρχαιοτήτων, ευτυχείς που το όνειρό μας εκπληρώ-

θηκε να γίνουμε αρχαιολόγοι και να ζήσουμε μια ζωή 

ενδιαφέρουσα γεμάτη περιπέτειες, όπως την φαντα-

ζόμασταν τότε με τον νεανικό μας ενθουσιασμό. Και 

ο καιρός κύλισε με την Αρχαιολογία «αγκαλιά» για 35 

ολόκληρα χρόνια.

Χωρίς ποτέ να συνυπηρετήσουμε με την Έβη στην ίδια 

Εφορεία Αρχαιοτήτων, ζήσαμε μαζί πολλές όμορφες 

μέρες, μερικές μάλιστα από τις οποίες μας πρόσφε-

ραν ανεπανάληπτες εμπειρίες και αλησμόνητες ανα-

μνήσεις, στα διάφορα ταξίδια, επιστημονικά και μη, 

εντός και εκτός Ελλάδας. Η Έβη πάντα ακούραστη, 

αεικίνητη, με άσβηστο πάθος να γνωρίσει και να γευτεί κάθε ομορφιά γύρω μας, είτε επρόκειτο για δημιουρ-

γίες τέχνης, αρχαίας ή σύγχρονης, με ατελείωτες ώρες σε μουσεία, εκθέσεις, διαλέξεις, είτε για να αγναντέ-

ψει το εκπληκτικό θέαμα της κινούμενης άμμου στο δειλινό της αφρικανικής ερήμου, ανεβαίνοντας στητή και 

ολόχαρη έναν αμμόλοφο, 150 μ. ψηλό, στη Λιβύη, μαζί με τους λιγοστούς φίλους που άντεξαν το δυσκολό-

τατο σκαρφάλωμα.

Αξέχαστη επίσης μου μένει η πολύμηνη συμβίωση μας στο Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο στο Βερολίνο. 

Το ημερήσιο πρόγραμμά μας ήταν όλη μέρα βιβλιοθήκη ή μουσεία και το βράδυ θέαμα σε πολιτιστικά δρώ-

μενα, ακόμη και στην άλλη άκρη της πόλης ή σε θεατρικές παραστάσεις, συχνά στο τότε Ανατολικό Βερολίνο 

με χρονοβόρους ελέγχους και σχετική ταλαιπωρία από δυτικό σε ανατολικό σταθμό.

Τελικά Έβη Τουλούπα σημαίνει χαρά της ζωής.
Δρ Φωτεινή Ζαφειροπούλου
Επίτιμη Έφορος Αρχαιοτήτων

H Έβη Τουλούπα στην Θήβα

ρισκόμαστε στις αρχές της δεκαετίας του 1960. 

Η Έβη, ύστερα από τον γάμο της με τον Τάκη 

Τουλούπα, άφησε την όμορφη Κέρκυρα, που ήταν ο 

πρώτος της διορισμός ως Επιμελήτριας των Αρχαιο-

τήτων, για να μετατεθεί στην Εφορεία Θηβών και έπεσε 

αμέσως στα δύσκολα.

Η Θήβα έμπαινε τότε στην περίοδο της ανοικοδόμη-

σης με τη μόδα της αντιπαροχής. Καθώς η πόλη έχει 

συνεχή κατοίκηση σε όλα τα χρόνια της μακραίωνης 

ιστορίας της, άρχισαν τα προβλήματα της Αρχαιολο-

γικής Υπηρεσίας για την αντιμετώπιση των έκτακτων 

αναγκών και τη δυσφορία των κατοίκων, οι οποίοι 

πρώτη φορά αντιμετώπιζαν παρόμοιες καταστάσεις.

Β

Ο

Με την Έφη Ανδρεάδη στη Σίφνο το 2008

Με τους Φ. και Ν. Ζαφειρόπουλο, τον Χ. Μπούρα και τους W. Hoepfner 
και L. Schwandner στην Έδεσσα

Με τους Ν. και Μ. Ετζέογλου και την Φ. Μαλλούχου-Tufano 
στην Ακρόπολη το 2009
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Τον Ιούνιο του 1963, ύστερα από συνάντηση με την Έβη στο Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο, προσλή-

φθηκα στην Εφορεία Θηβών ως ημερομίσθια αρχαιολόγος. Τότε προέκυψε το πρόβλημα της ανέγερσης πο-

λυώροφου κτιρίου στην γωνία των οδών Πινδάρου και Αντιγόνης, στο κέντρο της πόλης, δίπλα ακριβώς στο 

οικόπεδο όπου υπήρχε τμήμα του μυκηναϊκού ανακτόρου, του Καδμείου, που είχε ανασκαφεί από τον Αντ. 

Κεραμόπουλο. Παρά την εισήγηση της Έβης για την εξαρχής απαλλοτρίωση του οικοπέδου, το Υπουργείο 

κατόπιν πολιτικών πιέσεων (ο ιδιοκτήτης ήταν αδελφός Βουλευτή) έδωσε την άδεια οικοδομής. Βεβαίως βρέ-

θηκαν αρχαία και τότε μόνον άρχισαν οι ανασκαφές, κατά τις οποίες αποκαλύφθηκε ότι ο χώρος είχε συνεχή 

κατοίκηση από τους πρωτοελλαδικούς έως τους βυζαντινούς χρόνους, κυρίως όμως αποκαλύφθηκε ότι εκεί 

ήταν το κεντρικό τμήμα του μυκηναϊκού ανακτόρου. Ήταν μια πολύ ευχάριστη έκπληξη για όλους, όταν σε 

μια θέση του οικοπέδου, κάτω από ρωμαϊκό λουτρό, βρέθηκαν συγκεντρωμένα μοναδικά και σπάνια αντικεί-

μενα, με αποτέλεσμα να ονομαστεί ο χώρος «δωμάτιο θησαυρού». Μία πληθώρα κοσμημάτων και σφραγίδων 

από αχάτη, υαλόμαζα, lapis lazuli, χρυσό και ελεφαντόδοντο, μερικά με παραστάσεις ανατολικής τέχνης και 

κάποια με σφηνοειδή γραφή. Η ελπίδα μας ότι δεν θα υπήρχε πλέον εμπόδιο για την απαλλοτρίωση του οικο-

πέδου μετατράπηκε σε αγωνία, αφού τα νέα από την Κεντρική Υπηρεσία δεν ήταν απολύτως θετικά. Η Έβη 

άρχισε τότε έναν αγώνα ενημέρωσης προς κάθε κατεύθυνση –μέλη του Αρχαιολογικού Συμβουλίου, ξένους 

αρχαιολόγους, εφημερίδες κλπ.– ώστε να δημιουργηθεί ένα ευρύτερο ρεύμα για τη διάσωση και ανάδειξη των 

αρχαίων. Τελικά η απόφαση του Αρχαιολογικού Συμβουλίου ήταν υπέρ της απαλλοτρίωσης, αλλά με οριακή 

πλειοψηφία, χάρις και στην επιστημονική αυθεντία του Νικολάου Πλάτωνος.

Στη συνέχεια άρχισαν να αποκαλύπτονται τμήματα του μυκηναϊκού ανακτόρου με σημαντικά ευρήματα (χάλ-

κινα όπλα, μεγάλα ελεφάντινα αντικείμενα, πινακίδες της γραμμικής γραφής Β) και σε άλλα οικόπεδα της πε-

ριοχής. Η Έβη, που είχε πάντα ανοιχτούς ορίζοντες για συνεργασίες και καινοτόμες ιδέες, έφερε στη Θήβα 

την αρχιτέκτονα Μπέττυ Βακαλοπούλου, η οποία σε συνεργασία με το γνωστό πολεοδομικό γραφείο του Γρ. 

Διαμαντόπουλου, προχώρησε στην εκπόνηση ενός ρυθμιστικού σχεδίου, με στόχο της διατήρηση και ανάδειξη 

της μυκηναϊκής πόλης των Θηβών. Επισημαίνεται ότι όλα τα γεγονότα που αναφέρονται στον «Θηβαϊκό κύ-

κλο» της αρχαίας τραγωδίας εστιάζονται σε αυτούς τους χώρους. Δυστυχώς οι πολιτικές και άλλες συγκυρίες 

ήταν αρνητικές για την επίτευξη ενός τόσο σημαντικού και πρωτοποριακού για την εποχή προγράμματος, προς 

μεγάλη απογοήτευση όλων μας.

Η Έβη Τουλούπα στο διάστημα που υπηρέτησε σε αυτή τη θέση, έκανε το Μουσείο Θηβών κέντρο επίσκε-

ψης, μελέτης και εργασίας πολλών αρχαιολόγων, μελετητών, μουσειακών καλλιτεχνών και ειδικευμένων συ-

ντηρητών, που τους καλούσε και τους φιλοξενούσε με τη γνωστή ευγένεια και την αρχοντιά της οικοδέσποι-

νας. Θυμάμαι ακόμη την καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Columbia, Edith Porada, μια γλυκύτατη γυναίκα, που 

φιλοξενήθηκε για αρκετό καιρό στο Εφορείο, μελετώντας τους ασσυροβαβυλωνιακούς σφραγιδοκύλινδρους.

Όλη αυτή η εμπειρία ήταν μάθημα ζωής και ήθους για μια νέα αρχαιολόγο και αποτέλεσε κίνητρο στην από-

φαση μου να δώσω εξετάσεις και να ζήσω την περιπέτεια της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, με όλες τις δυσκολίες 

αλλά και τις χαρές. Η μεγαλύτερη χαρά είναι οι οικογενειακές σχέσεις με τους αγαπημένους συναδέλφους, που 

μοιραζόμαστε τις αγωνίες, τα προβλήματα, τη ζωή μας. Κάθε χρόνο γιορτάζουμε την παραμονή της Πρωτο-

χρονιάς στο σπίτι της Έβης και με την αλλαγή του χρόνου βγαίνουμε στην καταπράσινη βεράντα για να θαυ-

μάσουμε τα πολύχρωμα πυροτεχνήματα που φωτίζουν τον βράχο της Ακρόπολης.

Δρ Ροδονίκη Ετζέογλου
Επίτιμη Έφορος Βυζαντινών Αρχαιοτήτων

Αναμνήσεις από μιαν άλλη εποχή

ε τις μεταθέσεις που αποφάσισε το 1972 ο Σπυ-

ρίδων Μαρινάτος, πιστεύοντας ότι θα λύσει τα 

προβλήματα και τις δυσκολίες που προκαλούσε η ακο-

λουθούμενη έως τότε πολιτική της προστασίας των 

Αρχαίων, των Νεότερων Παραδοσιακών Οικισμών και 

των τοπίων ιδιαιτέρου κάλλους – τα προβλήματα δη-

λαδή που κατεξοχήν ενοχλούσαν την Χούντα, βρέθηκα 

και εγώ από την Μύκονο στα Γιάννενα, όπου μόλις 

είχε μετατεθεί και η Έβη Τουλούπα, ως προϊσταμένη 

της Αρχαιολογικής Εφορείας της Ηπείρου.

Την Έβη την γνώριζα από απόσταση, όπως γνωρίζαμε 

εμείς, οι ... τότε νεότεροι, κάποιους παλιότερους από εμάς, που είχαν κιόλας πίσω τους μια ιστορία γεμάτη 

περιπέτειες, μεταθέσεις και προβλήματα με τις Αρχές και τις Εξουσίες, όσοι τουλάχιστον ήταν ευσυνείδητοι 

και αγαπούσαν την δουλειά τους! Με ένα παρελθόν πλούσιο, με προϋπηρεσία στο Εθνικό Μουσείο, στην Κέρ-

κυρα, στη Θήβα και δεν ξέρω πού αλλού ακόμη και με συνεργασίες και γνωριμίες με όλα τα ιερά τέρατα της 

Αρχαιολογίας της Ελλάδας και του εξωτερικού, είχε την φήμη μιας σοβαρής και πραγματικής Κυρίας με ενδι-

αφέρουσα προσωπικότητα. 

Εξυπηρετική και προσηνής, όπως είναι πάντα, με δέχτηκε με συμπάθεια και αγάπη και με διευκόλυνε όσο γι-

νόταν για να συνέλθω από το σοκ που μου προκάλεσε η ... μετάβαση από τον Κυκλαδικό Παράδεισο στο Κα-

θαρτήριο της Ηπειρωτικής απομόνωσης! Γρήγορα γίναμε φίλοι και στενοί συνεργάτες, αφού έπρεπε να αντι-

μετωπίζουμε μαζί τα προβλήματα και τις ιλαροτραγωδίες που δημιουργούσε η συμβίωση με την Χούντα των 

συνταγματαρχών. Η ίδια αντιμετώπιζε διπλή δυσκολία καθώς ήταν σύζυγος του Τάκη Τουλούπα, που κάθε 

άλλο παρά συμπάθειες προκαλούσε στους χουντικούς ανώτερους υπαλλήλους της Διοίκησης. 

Ως ΠΣΕΑ, έμπιστος της Διοίκησης εγώ, λόγω ... πατρός στρατιωτικού και ό, τι άλλου, έπρεπε να αντιμετωπίζω 

τα θέματα της ασφάλειας και της προστασίας των αρχαίων ... κρυφά από την ... χαρακτηρισμένη ως ... εχθρό 

του καθεστώτος και της Χώρας Προϊσταμένη της Εφορείας, που έπρεπε όμως να... υπογράφει τις... αποφά-

σεις μου. Αυτό έδινε αφορμές για εξαιρετικά κωμικές 

καταστάσεις ανάμεσά μας, που τις αντιμετωπίζαμε με 

πολύ χιούμορ! Τα ανέκδοτα που σκαρφιζόμασταν, οι 

φάρσες και οι ατάκες μαλάκωναν την δύσκολη κατά-

σταση. Ιδιαίτερα προβλήματα αντιμετώπιζε εκείνη, 

φυσικά, με τις περιπέτειες του άντρα της! Κάθε λίγο 

μάθαινε ότι τον έχουν μετακινήσει κάπου αλλού, τον 

έπιασαν, τον άφησαν και φυσικά κάθε φορά έτρεχε να 

τον βρει για να του πάει φαγητά ή τα απαραίτητα που 

είχε προλάβει να πάρει μαζί του στις βιαστικές αναχω-

ρήσεις για άλλο ... θέρετρο κάθε φορά! Και όλα αυτά 

από τα Γιάννενα! Αλλά και τα καθημερινά γεγονότα, 

οι καθημερινές συναντήσεις με αδαείς υπαλλήλους που 

ανέβηκαν ξαφνικά στην Ιεραρχία και ασκούσαν χρέη 

Μ

Με την Μ. Ποταμιάνου και την Ι. Βοκοτοπούλου και τα παιδιά τους 
στην Αίγινα

Με τον Ντ. Τσάκο και τον L. Schwandner στην Αλικαρνασσό το 1983
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Στον αρχαιολογικό χώρο του Σκάρκου της Ίου το 2010

Με την Ν. Γκόλαντα, τους Φ. και S. Tufano και τους Γ. και Μ. Κνιθάκη 
στα λατομεία του Διονύσου το 1999

Περιμένοντας επισήμους στην Ακρόπολη με την Υπουργό Πολιτισμού 
Μελίνα Μερκούρη

Με την Μ. Μερκούρη, την Θ. Καράγιωργα (αριστερά) 
και τον Σ. Τριάντη (άκρο δεξιά) το 1983

Κοπή πίττας στο Μουσείο Κανελλοπούλου, με την Α. Κανελλοπούλου 
και την Μ. Μπρούσκαρη

Κόβοντας την πρωτοχρονιάτικη πίττα στα γραφεία 
της Νότιας Κλιτύος Ακροπόλεως το 2005

Με τους «Φίλους» στα εργοτάξια των μνημείων της Ακρόπολης το 2004Στην Κέα, το 2002, με τον Αρχιφύλακα  Αρχαιοτήτων Λ. Λέπουρα

Η Μ. Κύρκου κόβει την πίττα το 1997 στη Στοά του Αττάλου υπό 
τα όμματα των Ε. Τουλούπα, Φ. Μαλλούχου-Tufano και Α. Χωρέμη

Ταξιδεύοντας προς την Κέα με την Μ. Caskey το 2002
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προϊσταμένων, με μόνο προσόν την χουντική τους 

απόκλιση, δεν μας βασάνιζαν λιγότερο. Άλλοτε πάλι 

τα πράγματα έφταναν σε γελοιότητες που μας έχουν 

μείνει αξέχαστες! Θυμάμαι κάποιες τραγελαφικές κα-

ταστάσεις, όπως όταν προσπαθούσε κάποτε, με απί-

στευτη υπομονή, να εξηγήσει στον καημένο και άσχετο 

υπαλληλίσκο, που βρέθηκε πολιτιστικός επιθεωρητής 

Ηπείρου και προϊστάμενός μας, ότι η ΔΩΔΩΝΗ, για 

την προστασία της οποίας ζητούσε την βοήθειά του, 

δεν είναι το Ζαχαροπλαστείο που εννοούσε εκείνος, 

αλλά ο αρχαιολογικός χώρος και ότι εκεί και όχι στο 

Ζαχαροπλαστείο, εκτελούνταν παράνομα έργα εκσκα-

φής και ό, τι άλλο του ανέφερε! Άλλη μια φορά πάλι, 

θυμάμαι την Έβη, με απόλυτη κατανόηση και χωρίς να 

γελάει, να του εξηγεί ότι το άγαλμα της Φρειδερίκης, που είχαν μόλις γκρεμίσει από το βάθρο του στην Κόνι-

τσα, μετά τα γεγονότα με τον «Κωνσταντίνο και τους συνωμότες του», οι χουντικές υπηρεσίες και το βρήκαν 

«εσωτερικά κούφιο»(!), ήταν σωστό και ότι έτσι χύνονται τα χάλκινα αγάλματα και δεν χρειάζεται να κάνει μή-

νυση για τον χαλκό, που δήθεν κάποιοι είχαν κλέψει! Και εκείνος να απορεί! 

– Πού τα ξέρεις εσύ όλα αυτά, μωρή Τουλούπα!

Ακολούθησε η εποχή με τον Πέτρο Κωτσέλη, παντοδύναμο διοικητή Ηπείρου, σωστό και λογικό μεν άνθρωπο, 

αλλά με κακούς υπηρεσιακούς συμβούλους! 

Ο Κωτσέλης, που είχε μάθει από τον στρατό το «αποφασίζομεν και διατάσσομεν», δεν ανεχόταν καμιά αντίρ-

ρηση στις αποφάσεις που είχε πάρει και δεν ανεχόταν να του δυσκολεύουν τη ζωή οι δυο γυναίκες – υπηρε-

τούσε και η Μυρτάλη Ποταμιάνου εκείνο τον καιρό στα Γιάννενα που του είχε πει, με όλη της την άνεση, το 

περίφημο «θα πάτε φυλακή, αν το γκρεμίσετε», όταν εκείνος ήθελε να γκρεμίσει στην Κόνιτσα το μισοερει-

πωμένο σπίτι της Χάμκως, της μάνας του Αλή πασά! Οι συγκρούσεις ήταν συχνές και από κάποια στιγμή και 

έπειτα η συνεννόηση με τον Κωτσέλη είχε γίνει δύσκολη για τις δύο κυρίες. Αποφασίστηκε λοιπόν να πηγαίνω 

εγώ στις συνεννοήσεις με τον Προϊστάμενο, γιατί έτυχε να έχω υπηρετήσει στο Υπασπιστήριό του στο «Τάγμα 

των Αετών» στη Θεσσαλονίκη και είχα κερδίσει την εμπιστοσύνη του! 

Αξέχαστες εποχές, που οι δυσκολίες τους μας έδεσαν με γερή φιλία!

Ύστερα ήλθαν άλλα πράγματα, άλλες καταστάσεις! Η Μεταπολίτευση, το ΠΑΣΟΚ στην εξουσία, οι ελπίδες 

για μια Καλύτερη Ελλάδα και η οδυνηρή διάψευσή τους! Με την Έβη ξαναβρεθήκαμε στην Ακρόπολη μετά 

το 1982. Είχαμε και οι δύο περάσει μια περίοδο μετακινήσεων και νέων εμπειριών. Εκείνη, ακούραστη, αει-

κίνητη, χωρίς να έχει χάσει τον νεανικό ενθουσιασμό της, την ιεραποστολική της διάθεση και την πίστη της 

στο έργο που επιτελούσαμε! Ακόμη και όταν είχαμε μεταφέρει τα γραφεία από την Ακρόπολη στο λαμπρό και 

ανακαινισμένο κτήριο Weiller, μια κίνηση που άλλαξε τους τρόπους αντιμετώπισης της λειτουργίας της Υπη-

ρεσίας μας και της εξυπηρέτησης και ενημέρωσης του κοινού, με τις δράσεις, τις διαλέξεις και τα εκπαιδευτικά 

προγράμματα, εκείνη δεν σταμάτησε να ανεβαίνει κάθε πρωί στην Ακρόπολη για να έχει προσωπική εικόνα 

της πορείας των έργων και να χαρεί την πρόοδό τους, να συνομιλήσει με τους επιβλέποντες, τους αρχιτέκτο-

νες, τους μηχανικούς, τους αρχαιολόγους! Και όταν έπρεπε να υποδεχτούμε κάποιους επίσημους, προέδρους 

ξένων χωρών, βασιλιάδες ή πρωθυπουργούς, υπουργούς και δεν ξέρω ποιους άλλους και εμείς το αποφεύγαμε, 

όσο μπορούσαμε, γελώντας και ρίχνοντας το οδυνηρό βάρος ο ένας στον άλλο, εκείνη δεν το είχε σε τίποτε 

να ανεβεί ξανά στην Ακρόπολη το απόγευμα με τη ζέστη ή με τη βροχή και το κρύο, πάντα πρόθυμη και εξυ-

πηρετική σαν νεαρή προσκοπίνα που κάνει το καθήκον της αναλάμβανε την κατήχηση των Υψηλών Ξένων. 

Κάποτε ξεκίνησε και η υπόθεση με την επιλογή της θέσης για το νέο Μουσείο και οι αντιδράσεις αρχιτεκτόνων 

και αρχαιολόγων, καθώς ο καθένας τους πρότεινε μιαν άλλη θέση για την ανέγερσή του· η Κοίλη, η θέση του 

Διόνυσου, ο Σταθμός του Ηλεκτρικού στο Θησείο, ακόμη και η ... Κηφισιά! Εμείς σταθεροί στις ιδέες μας και 

ενωμένοι, παρά τις προσπάθειες της Μελίνας να συμβιβάσει τις πιο αντικρουόμενες απόψεις, παρά τις άγριες, 

μερικές φορές επιθέσεις που αντιμετωπίζαμε και η Έβη να πρωτοστατεί μέχρι το τέλος, ώσπου ήρθε η δικαίωση 

με το νέο Μουσείο που άλλαξε την ιστορία της Αρχαιολογίας και της περιοχής, ίσως και της ίδιας της πόλης! 

Τι να γράψει κανείς και τι να πρωτοθυμηθεί! 

Να ευχηθούμε στην Έβη να παραμείνει μέχρι το τέλος μια αγωνίστρια ζωηρή και ενθουσιώδης, όπως ήταν πάντα! 

Κωνσταντίνος Τσάκος
Επίτιμος Έφορος Αρχαιοτήτων

Έβη Στασινοπούλου-Τουλούπα
«...φιλία, μέγιστον ἀγαθόν, ἥδιστον ἀνθρώποις»

πὸ τὰ πολλὰ ποὺ πῆρα κατὰ τὴν θητεία στὰ φοιτητικά μου χρόνια (1959-1963) στὸ μεγάλο Σχολεῖο τοῦ 
Εθνικοῦ Ἀρχαιολογικοῦ Μουσείου, ἀσφαλῶς οὐκ ὀλίγα ὀφείλω στὴν ΕΒΗ. Ὅμως, τὶ νὰ πρωτοθυμηθῶ 

καί, κυρίως, πὼς νὰ τὰ χωρέσω στὶς ὀλίγες, –αὐστηρὰ μετρημένες– λέξεις; 
 Βαθιὰ χαραγμένη, πάντα ὁλοζώντανη στὴν μνήμη μου, εἶναι ἡ εἰκόνα τῆς Δίδος ΕΒΗΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ, 
τῆς ὀμορφοντυμένης μαυρομαλλούσας μὲ τὰ μεγάλα καταπράσινα μάτια, ὅταν, κυριολεκτικά, μὲ πῆρε ἀπὸ τὸ 
χέρι, γιὰ νὰ «γνωρίσω ὅλους τοὺς ἁνθρώπους τοῦ Μουσείου». Παρακολουθοῦσε πάντα διακριτικὰ τὶς ποικί-
λες ἀντιδράσεις μου ίδίως ὅταν πρωτοαντίκρυσα τὶς ἀτελείωτες ἀποθῆκες στὰ ὑπόγεια: τὴν ἔκπληξη μου στὸν 
λαβύρινθο μὲ τὰ στιβαγμένα γλυπτά, ἀκέραια καὶ ἀκέφαλα ἀγάλματα, ἀσώματες κεφαλές καὶ ἀναρίθμητα 
σπαράγματα· ἄλλοτε ὑπομειδιοῦσε, καὶ ἄλλοτε γελοῦσε δυνατά, ὅπως ὅταν μιλοῦσε γιὰ τὸν φόβο μου στὴν 
ἀποθήκη τοῦ ποντικοῦ ποὺ ἔτρωγε τὶς γάτες. 
Ἀξέχαστα βέβαια ἐκεῖνα τὰ πρῶτα μαθήματα «ἐφηρμοσμένης ἀρχαιολογίας» στὸ Φαρμακεῖο τῆς ΕΒΗΣ, στὴν 
Χαλκοθήκη, καὶ στὸ Boudoir τῆς Ἁγνῆς, τὸ πρόχει-
ρα διαμορφωμένο δωματιάκι, ὅπου προετοίμαζε τὴν 
Ἔκθεση τῶν Προϊστορικῶν ἡ αὐστηρὴ δασκαλίτσα, 
ἡ ἀλησμόνητη ΑΓΝΗ ΞΕΝΑΚΗ-ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ. 
Ἕνας τελείως καινούργιος κόσμος: ἄγνωστα ἀρχαῖα 
ἀντικείμενα, ταξινόμηση κατὰ προέλευση καὶ κυρί-
ως σχολαστικὸς ἔλεγχος ἀριθμῶν, ἀλλὰ καὶ λέξεις 
πρωτάκουστες, ὅπως Εὑρετήριο, ταύτιση ἀριθμῶν –
συχνὰ μισοσβυσμένων– μὲ τὴν περιγραφή στὴν δημο-
σίευση, ἤ μὲ τὸ πρωτόκολλον ἐγκιβωτισμοῦ, κ.ἄ, ὅλα, 
παντελῶς ἄγνωστα στὸ λεξιλόγιο τῶν πανεπιστημιακῶν 
παραδόσεων. Στὸ Πανεπιστήμιο ἀσφαλῶς μαθαίνα-
με πολλὰ γιὰ τὴν χρονολόγηση τῶν ἔργων συνήθως 
τῆς μεγάλης τέχνης, γιὰ τὰ κριτήρια διάγνωσης τῆς 

Ἀ

Η Μελίνα Μερκούρη, η Λίλα Μαραγκού και η Έβη Τουλούπα 
στα Γιάννενα

Ο Ντ. Τσάκος και η Ε. Τουλούπα ακούγοντας τον Μ. Κορρέ να ξεναγεί 
τους «Φίλους» στο Ολυμπιείο το 2012
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ἀτομικῆς φυσιογνωμίας καλλιτεχνῶν, γιὰ τὴν διάκρι-
ση ἐργαστηρίων, κτλ., ποτὲ ὅμως δὲν μᾶς ἐξήγησαν 
τὴν σημασία τῶν ἀριθμῶν Εὑρετηρίου, τὴν ἀξία τῆς 
ἀκριβοῦς καταγραφῆς τῶν διαγνωστικῶν στοιχείων 
κάθε ἀντικειμένου, τῆς προέλευσης, κτλ. 
Τὸ μέγεθος τῆς ὀφειλῆς μου στὴν ΕΒΗ ἀπὸ τὴν 
ὀλίγομηνη ἐμπειρία μου στὴν Χαλκοθήκη, τὸ συνειδη-
τοποίησα μετὰ ἀπὸ χρόνια, ἰδίως ὅταν χρειάστηκε νὰ 
διδάξω τοὺς φοιτητές τὴν καταγραφὴ πολλῶν χιλάδων 
ἀνασκαφικῶν καὶ ἐπιφανειακῶν εὑρημάτων καὶ τὴν 
συστηματική τους τακτοποίηση, σὰν σὲ φαρμακεῖο. 
Ὅμως, ἐκτὸς ἀπὸ τὰ ποικίλα διδάγματα, στὸ μικρὸ 
χρονικὸ διάστημα ποὺ ἐργάστηκα κοντὰ στὴν ζεστή, 
φιλόξενη καὶ προστατευτικὴ ΕΒΗ, θεμελιώθηκε καὶ ἡ 

φιλία μας ποὺ ἐφέτος συμπλήρωσε σαράντα πέντε χρόνια. Ὁ γάμος της μὲ τὸν ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΤΟΥΛΟΥΠΑ, 
στερέωσε καὶ διηύρυνε τοὺς δεσμοὺς φιλίας, γιατὶ ὁ ὀλιγόλογος, βαθύτατα καλλιεργημένος ΤΑΚΗΣ ταίρια-
ξε μὲ τὴν ΕΒΗ καὶ στὸ συγχαίρειν καὶ συναλγεῖν. 
Στὴν δικτατορία μοιραστήκαμε πολλά, θαυμάσαμε τὸν ἀγῶνα τοῦ σεμνοῦ, ἀληθινοῦ δημοκράτη ΤΑΚΗ καὶ 
τὴν ἀγωνία καὶ τὴν λεβεντιὰ τῆς ΕΒΗΣ, ποὺ ὄχι μόνον ἄντεξε μὲ περισσὴ δύναμη καὶ ἀξιοπρέπεια συλλή-
ψεις, φυλακές, ἐξορίες, ἐσκεμμένες ὑπηρεσιακὲς μετακινήσεις, ἀλλὰ συνέχισε καὶ τὴν δραστηριότητά της, 
ἀρχαιολογικὴ καὶ ἐπιστημονική: τότε, στὰ 1969 καὶ 1972, δημοσίευσε δύο σπουδαῖες μελέτες γιὰ χάλκινα 
ἀντικείμενα ἀπὸ τὴν Ἀκρόπολη, ὅπως ἡ μοναδικὴ περίτμητη Γοργόνα, ποὺ σήμερα κοσμεῖ τὸ Νέο Μουσεῖο 
Ἀκροπόλεως (βλ. Ἐργογραφία σ…). Σ’ ἕναν στενὸ κύκλο φίλων ποὺ μάχονταν τὴν δικτατορία,» ἡ ΕΒΗ ἦταν 
γνωστὴ ὡς Γοργόνα. Ἔτσι μὲ τὸ συνθηματικὸ τηλεφώνημα «ὁ ἄντρας τῆς Γοργόνας εἶναι στὸ Νοσοκομεῖο», 
εἰδοποιήσαμε ἀμέσως τοὺς ξένους σταθμούς, ὅτι «ὁ Τουλούπας συνελἠφθη». 
Τὸ ἀρχαιολογικὸ ἔργο καὶ οἱ ἐπιστημονικὲς δημοσιεύσεις τῆς ΕΒΗΣ μετά τὴν πτώση τῆς δικτατορίας, καθὼς 
καὶ ἡ ἕως σήμερα συνεχιζόμενη, πολύμορφη προσφορά της εἶναι εὐρύτατα γνωστά. Ἐνδεικτικὰ μόνον ἀναφέρω 
ὅτι, ἡ θητεία της στὴν Ἐφορεία Χαλκίδος (1976-1981) στάθηκε ἀφορμὴ νὰ μελετήσει «Τὰ ἐναέτια γλυπτὰ τοῦ 
ναοῦ τοῦ Ἀπόλλωνος Δαφνηφόρου στὴν Ἐρέτρια», ἐργασία ποὺ ὑπέβαλε ὡς διδακτορικὴ διατριβὴ στὴν τότε 
Β΄ Ἕδρα Κλασσικῆς Ἀρχαιολογίας τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἰωαννίνων καὶ κατὰ τὴν 
εἰσήγησή μου ἐνεκρίθη παμψηφεί μὲ τὸν βαθμὸ ἄριστα. 
Σήμερα, σὲ δύσκολους καιρούς, ἡ μοναδικὴ ζωντάνια τῆς ΕΒΗΣ, ποὺ πηγάζει ἀπὸ τῆς νεανικῆς της ψυχῆς 
τὸ πύρωμα, ἐξακολουθει νὰ μᾶς ἐμπνέει καὶ νὰ μᾶς στηρίζει.

Λίλα Ἰ. Μαραγκοῦ
Ὀμότιμη Καθηγήτρια τοῦ Παν/μίου Ἰωαννίνων

Αναπόληση

υμάμαι πόσο δημιουργική ήταν η ατμόσφαιρα, πόσο το εμπνευστικό κλίμα που επικρατούσε στην Ακρό-

πολη την ηρωική εποχή του Γιάννη Μηλιάδη. Τότε μου είχε δοθεί η ευκαιρία να παρακολουθήσω από 

κοντά τις πρώτες, δειλές ακόμα προσπάθειες για την προστασία των αρχιτεκτονικών μνημείων από περαιτέρω 

φθορές. Είχα μάλιστα την πραγματικά ανέλπιστη τύχη να συμμετέχω όχι μόνο στις καθημερινά τρέχουσες μου-

Θ

σειακές εργασίες αλλά και στις ανασκαφές του Ιερού της Νύμφης. Η προδικτατορική αυτή σχέση μου με τα 

ζητήματα και τα προβλήματα του Ιερού Βράχου δεν επρόκειτο πάντως να διακοπεί. Γιατί η επαφή μου με την 

Ακρόπολη συνεχίστηκε εντεινόμενη πλέον κανονικά σε όλη την μετά την πτώση της δικτατορίας περίοδο: από 

το 1984 έως το 1998, όταν ορίστηκα μέλος της Επιτροπής για τη Συντήρηση των Μνημείων της, από το 1995 

και εν συνεχεία, ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου στον Οργανισμό Ανεγέρσεως του νέου Μουσείου. Χω-

ρίς κανέναν απολύτως ενδοιασμό θα μπορούσα συνεπώς να υποστηρίξω, ότι η διευθυντική περίοδος της Έβης 

Τουλούπα, από το 1982 έως το 1989, συγκαταλέγεται στις ευτυχέστερες και για τα αρχαία της Ακρόπολης και 

για όσους επωμίστηκαν εκείνα τα χρόνια το βάρος της φροντίδας τους.

Η ανεκτίμητη προσφορά της Έβης, δεν θα ήταν βεβαίως διανοητό να ανασταλεί με την αφυπηρέτησή της από 

την Ακρόπολη το 1989. Τόσο η παιδεία της με τη συναίσθηση του κοινωνικού χρέους, όσο και η ιδιοσυγκρα-

σία της δεν θα της επέτρεπαν ποτέ να αδιαφορήσει για τη συνέχιση των έργων και για τις μελλοντικές τους 

προοπτικές. Ωστόσο, αυτό που κυρίως κινητοποιεί τις λειτουργίες της είναι η πηγαία και ανεξάντλητη νεανι-

κότητα, η οποία τροφοδοτεί αναζωογονητικά όλα της τα ενδιαφέροντα. Η ίδια γενναιόδωρη ενεργητικότητα 

εξάλλου, θυμάμαι πολύ καλά πως χαρακτήριζε την συνεισφορά της και στη μεταπολεμική ανασύσταση του 

Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, όταν την είχα πρωτογνωρίσει. Χάρη σε μια έμφυτη ευχέρεια συνεννόησης 

ακόμα και με ανθρώπους αντίθετων απόψεων ή διαφορετικών ψυχισμών, η παρουσία της υπήρξε ευεργετική 

για την πρόοδο και για την ολοκλήρωση των επανεκθετικών εργασιών. 

Αυτά και άλλα πολλά μου ξανάρχονται στο νου με αφορμή τα 25 χρόνια που πέρασαν αφότου ιδρύθηκε η Ένωση 

των Φίλων της Ακρόπολης. Και μου ξανάρχονται στο νου ακριβώς επειδή γνωρίζω πόσο καίριας σημασίας είναι 

οι τέτοιου είδους συσπειρώσεις έμψυχου δυναμικού για την ηθική αλλά και για την υλική ενίσχυση των πολι-

τιστικών οργανισμών εν γένει. Όπως άλλωστε γνωρίζω και το τι οφείλει η γενετική σύσταση της Ένωσης των 

Φίλων της Ακρόπολης στην προνοητικότητα και την αδιάπτωτη έγνοια της Έβης Τουλούπα.

Άγγελος Δεληβορριάς
Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, Διευθυντής του Μουσείου Μπενάκη

Με τους Σ. Δάκαρη, Μ. Ποταμιάνου, J. Dassin και Λ. Μαραγκού 
στα Γιάννενα

Ομιλίες της Ν. Ετζέογλου και του Α. Δεληβορριά κατά την παρουσίαση του βιλίου της Ε. Τουλούπα Από την Πνύκα στο Παγκράτι 
στο Κέντρο Μελετών Ακροπόλεως το 2004
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